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A esperança que 
move o comércio

Mérito a quem 
faz o DF crescer

Ao CB.Poder, 
presidente da 

CDL-DF, Wagner da 
Silva, projeta boas 
vendas neste fim 

de ano e em 2022. 
Página 18 

Personalidades da capital 
são celebradas em even-
tos pelo GDF. O vice-presi-
dente do Correio, Guilher-
me Machado (ao lado de 
André Clemente), foi um 
dos agraciados. Página 19

Estudo relata redução 
de 69% do mal 

neurodegenerativo 
em usuários. 

Página 14

STF dá 48h para 
governo explicar 

por que o Brasil não 
exige o documento. 

Página 5

Governo deve 
editar hoje a 

MP dos R$ 400 
O Planalto decidiu editar medida provisória para 
garantir o pagamento do Auxílio Brasil já a partir 
de sexta-feira. Para 2022, o valor de R$ 400 ainda 

depende da promulgação de, pelo menos, trechos 
da PEC dos Precatórios que assegura os recursos 

para bancar o benefício. Página 2

Rosa Weber libera execução 
de emendas do relator

alice no “país”
Nordeste

Filme Alice dos Anjos, inspirado na obra do 
escritor Lewis Carroll, é o primeiro concorrente 
a ser apresentado no 54º Festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro, que estará acessível, a partir 
de hoje, no sistema on-line.  Página 24
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Ana Maria Campos/ ex-secretário do 
DF, sandro avelar será o 2º da PF. Página 16 

Denise Rothenburg / mP dos r$ 400 
põe o Congresso na berlinda. Página 4

Samanta Sallum/ Codese debate metas 
para os candidatos ao gDF. Página 18 

Luiz Carlos Azedo / o acordo que 
pode virar a geni das eleições. Página 2

Entrevista / André Clemente

DF prevê recorde de 
recursos para obras

  Secretário de Economia, perto de assumir 
vaga no TCDF, estima que o governo 
local poderá ter até R$ 5 bilhões para 

infraestrutura em 2022. Página 15

Viagra contra 
o Alzheimer

Passaporte 
da vacina

A pandemia da covid-19 expôs os problemas dos sistemas de saúde em escala mundial. Mas também mostrou a necessidade 
de se debater o tema. Aberto ontem pelo ministro do TCU Augusto Nardes (E), o CB Fórum Live — Inovação além do 
tratamento reuniu autoridades e especialistas para debater os rumos do setor. Uma aliança maior entre os sistemas público 
e privado está entre as alternativas para melhorias significativas. Confira os principais pontos do encontro.  
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Saúde integrada, um 
passo para o futuro 

Extrema violência contra 
mulheres assusta Brasília

Adolescentes apanham 
após jogo de futebol em 
prédio de Águas Claras

Em um crime, Drielle, 34 anos, foi 
morta com mais de 50 facadas ao 
tentar encerrar relação conturbada. 
No outro, a neta encontrou a avó, de 
79 anos, estrangulada em casa

Agressões, perseguições, ameaças. Por três 
anos, Juvenilton Aquino da Costa, 42 anos, infer-
nizou a vida de Drielle Ribeiro da Silva (foto). Ti-
veram um filho, hoje com 7 anos, que vivia com 
ela. Os dois se separaram, mas ele nunca deixou 
de atormentá-la. Ontem, o corpo de Drielle foi en-
contrado próximo à linha do trem, na QR 206, em 
Samambaia. Juvenilton fugiu. Na QE 30, no Guará, 
Geralda Nascimento, 79 anos, foi encontrada mor-
ta, com um fio enrolado no pescoço. A suspeita é 
de latrocínio, roubo seguido de morte. 
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